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V. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

(RIA) 

Návrh nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu podpory 

investic ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro 

zaměstnance příjemců investičních pobídek 

A. Důvod předložení a cíl 
 

A.1. Název 
 
Návrh nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu podpory investic ke krytí části 

nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních 

pobídek. 

A.2. Definice problému 
 
V roce 2004 byla městu Kolín přiznána podpora na základě nařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použití 

prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených 

přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek. O výstavbě bytů se rozhodlo podle 

Memoranda uzavřeného mezi vládou ČR, T.P.C.A. a městem Kolín. 

Nařízení vlády č. 369/2003 Sb. nabylo účinnosti 13. října 2003 a pozbylo platnosti dnem 31. prosince 

2005. V nařízení vlády v § 4, písm. d) je uvedeno, že obec po dobu 20 let „nestanoví nájemné z bytu, 

na který byla poskytnuta dotace, vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333; 

takto stanovené nájemné může obec každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravit 

mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního 

kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým 

statistickým úřadem“. 

Pro financování výstavby 851 bytů, které jsou přednostně určeny pro zaměstnance společnosti 

T.P.C.A., vedle státem Státním fondem rozvoje bydlení (od 1. července 2020 Státním fondem podpory 

investic (dále jen „SFPI“)) poskytnuté dotace v celkové výši 335,5 mil. Kč, čerpalo město Kolín komerční 

úvěr, který byl zajištěn Státním fondem rozvoje bydlení na základě nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o 

rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje 

bydlení. Záruku bylo možné poskytnout na zajištění maximálně 70 % nesplacené jistiny, což činilo 280,8 

mil. Kč. 

Město Kolín, vzhledem ke znění nařízení vlády č. 369/2003 Sb., tak nemůže pro stanovování výše 

nájemného využít příslušná ustanovení Občanského zákoníku a nájemné může po dobu 20 let měnit 

pouze o míru inflace. Tato situace přináší řadu problémů s dopadem na hospodaření města, a to 

v souvislosti s povinností splácet čerpaný úvěr.  

Mezi městem Kolín a zástupci T.P.C.A. bylo v říjnu 2019 uzavřeno Memorandum, kde obě strany 

vyjádřily souhlas se změnou stanovování výše nájmu v uvedených bytech (viz příloha RIA). 
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A.2.1. Bodové shrnutí problému 
 

 Město Kolín v letech 2004 – 2006 obdrželo dotaci od Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 
851 bytů určených pro zaměstnance T.P.C.A. v celkové výši 335,5 mil. Kč, vedle dotace město 
Kolín na dofinancování výstavby bytů čerpalo komerční úvěr ve výši 446,5 mil. Kč, který byl 
částečně zajištěn prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení. 

 Město Kolín na základě znění nařízení vlády č. 369/2003 Sb., může výši nájmu v těchto bytech 
upravovat pouze o inflaci. 

 Výše nájmu v uvedených bytech je v současnosti velmi nízká (na úrovni 30 % místně obvyklého 
nájemného) a splácení čerpaného úvěru je dotováno z jiných položek rozpočtu města, přičemž 
cílová skupina není sociálně potřebná. 

 Mezi zástupci společnosti T.P.C.A. a města Kolína byla uzavřena dohoda o změně postupu při 
zvyšování nájmu v uvedených bytech. 

 Nařízení vlády č. 396/2003 Sb. pozbylo platnosti dnem 31. prosince 2005 a nelze jej tedy 
novelizovat, řešením je tedy nové nařízení vlády. 

A.2.2. Popis stávající situace 
 
Městu Kolín byla na základě na základě nařízení vlády č. 396/2003 Sb., přiznána dotace, která byla 
využita z části na pokrytí nákladů spojených s výstavbou nových bytů a z části na pokrytí nákladů 
spojených s rekonstrukcí stávajících bytů. Dotace byla poskytnuta na základě smlouvy mezi městem 
Kolín a Státním fondem rozvoje bydlení. Celkem se jedná o 851 bytů, které jsou přednostně určeny pro 
zaměstnance společnosti T.P.C.A. Na dofinancování bytové výstavby čerpalo město Kolín komerční 
úvěr. Výše uvedené nařízení vlády určuje v § 4 jednak maximální výši nájemného v bytech, na které 
byla dotace poskytnuta, a za druhé stanoví podmínku, že se nájemné po dobu 20 let může měnit pouze 
o stanovenou míru inflace.  

Od roku 2005, ve kterém byly uvedené byty kolaudovány, nemůže město Kolín efektivně reagovat 
na vývoj cen nájemného a promítnout stále stoupající náklady do stárnoucího bytového fondu, 
na kterém se výrazně podepisuje i vysoká fluktuace zaměstnanců/nájemníků. Tento stav by měl trvat 
až do roku 2025. Výše nájemného v uvedených bytech se pohybuje na úrovni 30 – 40% výše nájemného 
v soukromém sektoru. 

Město Kolín by uvítalo možnost sjednávání nájemného v místě obvyklého, což podporují i zástupci 
společnosti T.P.C.A., kteří by narovnání výše nájemného v bytech pro jejich zaměstnance uvítali. 
Důvodem je i dlouhodobě vzrůstající výše mezd ve společnosti T.P.C.A., která v roce 2005 byla ve výši 
19 000 Kč a v současné době se pohybuje přes 34 000 Kč. Výše nájemného je od roku 2005 stále 
stejná. 

 
Tab. 1: Výstavbou bytů byl získán majetek, který dle účetní hodnoty činní dle jednotlivých 
objektů 

Objekt Hodnota v Kč 

Byt.dům, V Kasárnách 1015, K 2  - lok. Kasárna      74 096 463,10 

Byt.dům, V Kasárnách 1014, K 2  - lok. Kasárna          85 442 244,35 

Byt.dům, Pražská 1013, K 2  - lok. Kasárna              62 081 227,70 

2 byt.domy, Pražská 1011,1012, K2 - lok. Kasárna         69 663 649,30 

Byt.dům čp.1021,V Kasárnách, K 2 - lok. Kasárna          78 995 103,43 

Byt.dům V Kasárnách č.1023,K 2 - lok. Kasárna           57 856 746,30 

BD Hrnčířská 1036, K II,81 b.j., - lok. U Vodárny    89 555 065,95 

BD A.Dvořáka 1035, K II, 91 b.j. - lok. U Vodárny       97 968 934,55 

BD Hrnčířská 1037, K II, 112 b.j. - lok. U Vodárny      137 708 186,25 

BD A.Dvořáka 1034, K II, 95 b.j.  - lok. U Vodárny      108 941 728,75 

BD A.Dvořáka 1032, K II, 48 b.j. - lok. U Vodárny       54 887 187,45 

BD A.Dvořáka 1033, K II, 48 b.j. - lok. U Vodárny       54 887 186,15 

BD Hrnčířská 1027, K II, 17 b.j. - lok. U Vodárny       20 775 404,45 
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BD Hrnčířská 1028, K II, 17 b.j. - lok. U Vodárny      20 775 402,35 

BD Hrnčířská 1029, K II, 17 b.j.  - lok. U Vodárny      21 618 152,65 

BD Hrnčířská 1030, K II, 17 b.j. - lok. U Vodárny       21 618 150,95 

BD Hrnčířská 1031, K II, 17 b.j. - lok. U Vodárny      21 618 153,67 

Propoj. Komunikace v lokalitě U Vodárny  104 409 079,57 

Komunikace - kasárna  6 195 914,00 

Dopravní značení lokalita kasárna 133 633,00 

Koordinační kabel - lokalita kasárna  230 427,00 

Kanalizace - komunikace lokalita kasárna 853 226,00 

Veřejný vodovod komunikace lokalita kasárna 227 176,00 

Veřejné osvětlení komunikace lokality kasárna 307 722,00 

Komunikace, obl. kasárna 43 379 991,84 

Vodovod - obl. Bytů kasárna 9 234 495,21 

Kanalizace - obl. bytů kasárna 47 249 994,26 

Veřejné osvětlení obl. bytů kasárna 10 908 582,02 

Protihluková stěna obl. Kasárna 7 360 010,35 

Komunikace místní u BD U Vodárny 88 684 420,61 

Vodovodní řád u BD U Vodárny 21 450 021,75 

Kanalizace - bytové domy U Vodárny 32 079 265,79 

Rozvodna, 6 trafostanic BD U Vodárny 33 441 082,69 

Teplovod u BD U Vodárny 20 193 130,68 

Veřejné osvětlení u BD U Vodárny 17 167 097,90 

Celkem 1 521 994 258,02 

Projektová dokumentace -34 902 000,00 

Skutečné náklady 1 487 092 258,02 

Pozn.: Projektová dokumentace byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj a o tuto hodnotu byly navýšeny 

hodnoty jednotlivých objektů. Tuto částku město nevydalo, a proto je z konečné hodnoty odečtena. 

 

Tab. 2: Celkové náklady města na výstavbu bytů pro TPCA a na vybudování infrastruktury  
Položka Hodnota v Kč 

Úvěr 411,5 mil. Kč 411 500 000,00 

Úvěr 350,0 mil. Kč 350 000 000,00 

Úrokové zatížení 516 912 479,99 

Ručení SFRB 21 068 473,68 

Splátka jistiny směnek 10 360 000,00 

Vlastní prostředky města 224 918 258,02 

Celkové náklady města 1 534 759 211,69 

 
Tab. 3: Tržby města na nájemném z bytů pro zaměstnance TPCA jsou uvedeny v následující 
tabulce. Tržby jsou vyčísleny do roku 2028 

Rok Nájemné Údržba Tržba 

2006 5 230 000,00 47 404,00 5 182 596,00 

2007 23 058 832,00 612 807,80 22 446 024,20 

2008 29 223 812,50 963 532,08 28 260 280,42 

2009 29 400 000,00 1 000 000,00 28 400 000,00 

2010 30 280 987,27 2 649 684,70 27 631 302,57 

2011 28 463 063,62 3 354 901,00 25 108 162,62 

2012 26 598 845,62 3 365 897,15 23 232 948,47 

2013 26 228 698,00 3 428 788,10 22 799 909,90 
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2014 28 343 298,00 4 113 849,82 24 229 448,18 

2015 29 221 774,62 6 067 889,72 23 153 884,90 

2016 29 916 217,00 6 502 880,09 23 413 336,91 

2017 31 020 607,00 5 379 304,58 25 641 302,42 

2018 31 297 335,00 4 114 433,24 27 182 901,76 

2019 31 163 215,20 6 113 817,19 25 049 398,01 

2020 33 000 000,00 7 500 000,00 25 500 000,00 

2021 33 990 000,00 7 875 000,00 26 115 000,00 

2022 35 009 700,00 8 268 750,00 26 740 950,00 

2023 36 059 991,00 8 682 187,50 27 377 803,50 

2024 37 141 790,73 9 116 296,88 28 025 493,86 

2025 38 256 044,45 9 572 111,72 28 683 932,73 

2026 39 403 725,79 10 050 717,30 29 353 008,48 

2027 40 585 837,56 10 553 253,17 30 032 584,39 

2028 41 803 412,69 11 080 915,83 30 722 496,86 

  714 697 188,04 130 414 421,87 584 282 766,17 
 
 
Tab. 4: Následující tabulka ukazuje finanční zatížení města v jednotlivých letech  

Rok 
Čistý příjem z 

nájmů 

Splátka + úrok KB 

a.s. 

Splátka + úrok ČS 

a.s. 
Ručení SFRB Zisk (+),        Ztráta (-) 

2005   -5 400 000      -2 057 500    -7 457 500    

2006 5 182 596    -29 400 000      -2 057 500    -26 274 904    

2007 22 446 024    -40 900 000      -2 004 714    -20 458 690    

2008 28 260 280    -39 800 000      -1 899 144    -13 438 864    

2009 28 400 000    -38 800 000    -17 690 000    -1 793 573    -29 883 573    

2010 27 631 303    -37 700 000    -26 530 000    -1 688 003    -38 286 700    

2011 25 108 163    -36 600 000    -45 230 000    -1 582 433    -58 304 270    

2012 23 232 948    -35 600 000    -33 300 000    -1 476 862    -47 143 914    

2013 22 799 910    -34 500 000    -33 300 000    -1 371 292    -46 371 382    

2014 24 229 448    -31 060 000    -33 300 000    -1 265 721    -41 396 273    

2015 23 153 885    -24 770 000    -33 300 000    1 160 151    -33 755 964    

2016 23 413 337    -24 420 000    -33 300 000    -1 054 581    -35 361 244    

2017 25 641 302    -24 070 000    -33 300 000    -949 010    -32 677 708    

2018 27 182 902    -23 720 000    -32 280 000    -844 560    -29 661 658    

2019 25 049 398    -23 370 000    -32 280 000    -737 869    -31 338 471    

2020 25 500 000    -23 030 000    -32 280 000    -632 299    -30 442 299    

2021 26 115 000    -22 680 000    -32 280 000    -526 728    -29 371 728    

2022 26 740 950    -22 330 000    -32 280 000    -421 158    -28 290 208    

2023 27 377 804    -21 980 000    -32 280 000    -315 588    -27 197 785    

2024 28 025 494    -21 630 000    -32 280 000    -210 017    -26 094 523    

2025 28 683 933    -21 206 000    -32 280 000    -104 447    -24 906 514    

2026 29 353 008      -32 280 000      -2 926 992    

2027 30 032 584      -32 280 000      -2 247 416    

2028 30 722 497      -32 150 000      -1 427 503    

  584 282 766    -582 966 000    -644 200 000    -21 832 848    -664 716 082    
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A.3. Popis existujícího právního stavu 
 

 Zákon č. č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění zákona č. 61/2005 Sb. a ve 
znění zákona č. 113/2020 Sb. 

 Nařízení vlády č. 369/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části 
nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních 
pobídek (pozbylo platnosti dnem 31. prosince 2005). 

A.4.   Popis cílového stavu 
 
Nařízení vlády o podmínkách použití prostředků Státního fondu podpory investic ke krytí části nákladů 

spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek 

umožní změnit podmínku poskytnutí dotace, která vyplývala z § 4 písm. d) nařízení vlády č. 369/2003 

Sb.,  

o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů 

určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek (stanovení výše nájemného). 

A.5. Zhodnocení rizika  

A.5.1. Rizika v případě nepřijetí nové právní úpravy 
 

Riziko nepřijetí nové právní úpravy spočívá především v zachování statusu quo, tedy nadále bude 
město Kolín upravovat výši nájmu v uvedených bytech pouze o míru inflace a problémy se tak budou 
projevovat do hospodaření města, pokračovat budou až do roku 2028. Zároveň bude roztříštěn přístup 
k nájemcům v obecním bytovém fondu, kdy by mělo být stanoveno snížené sociální nájemné pouze pro 
sociální případy. 

A.5.2. Rizika v případě přijetí nové právní úpravy  
Dojde ke zvýšení nájemného, které by mohlo negativně ovlivnit zaměstnance. Vzhledem k růstu mezd 
zaměstnanců T.P.C.A., pro které jsou byty určeny, jsou však rizika marginální.  

B. Návrh variant řešení 

Varianta 1 – nulová  

Podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace platí beze změny podle původního nařízení 
vlády. 

Právní rámec:  

 zákon č. 211/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
o nařízení vlády č. 396/2003 Sb.  
o smlouva o poskytnutí dotace mezi Státním fondem rozvoje bydlení a městem Kolín 

 
Právní forma poskytnuté podpory:  nařízení vlády   

Právní forma varianty 1:   žádný nový právní předpis 

Veřejná podpora:    nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu.  

Základní podmínky při poskytnutí podpory: 

 Nařízení vlády č. 369/2003 Sb.,  o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí 
části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců 
investičních pobídek  

 Příjemce podpory: město Kolín; 

 Účel: podpora výstavby nájemních bytů pro zaměstnance fyzických a právnických osob, kterým 
byla poskytnuta investiční pobídka; 

 Forma: dotace do výše až 400 000 Kč 
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Pokud bude přijata varianta č. 1: 

Dojde k zachování statusu quo, tedy nadále bude město Kolín upravovat výši nájmu v uvedených bytech 

pouze o míru inflace a problémy promítající se do hospodaření města budou pokračovat až do roku 

2028. Zároveň bude pokračovat roztříštěnost v přístupu k nájemcům bytů v obecním bytovém fondu 

z pohledu stanovování výše nájmu. 

 

Varianta 2 – přijetí nového nařízení vlády 

Přijetím nového nařízení vlády dojde k vyrovnání deficitu ve výběru nájemného a ke zlepšení 
hospodaření města Kolín 

Právní rámec:  

 zákon č. 211/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 

Právní forma poskytnuté podpory:                             není   

Právní forma varianty 2:                             nařízení vlády 

Veřejná podpora:                               nejedná se o nepovolenou veřejnou podporu.  

Základní podmínky při poskytování podpor:                nejsou 
 

Pokud bude přijata varianta č. 2: 
 

Město Kolín bude v rámci uvedených bytů při stanovování výše nájmu postupovat v souladu 

s občanským zákoníkem. Město Kolín zvýší nájemné v uvedených bytech, a tak se zlepší hospodaření 

města minimálně do roku 2028, kdy mělo omezení být ukončeno. Zároveň se zamezí roztříštěnosti 

přístupu k nájemcům bytů v obecním bytovém fondu, uspořené prostředky budou moci být využity 

k jiným účelům. 

 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

B.1. Identifikace nákladů a přínosů  
 

Pro posouzení vhodnosti jednotlivých variant byly identifikovány ve všech variantách řešení základní 

náklady a přínosy, které jsou uvedeny níže.  

Náklady státu jsou posuzovány v členění na: 

 technické řešení – pořizovací náklady na systém pro zpracování žádostí, administraci úvěrů 
a náklady na údržbu systému, 

 administrativní náklady – potřeba personálních zdrojů na administraci programu, technické 
vybavení.   

 

Tab. 5: Kvalitativní popis nákladů přínosů a rizik jednotlivých variant 

Var. Celkové náklady Celkové přínosy Hlavní rizika 

1 Žádné nové náklady 
Není třeba přijmout nový 
předpis.  

Nadále bude město Kolín 

upravovat výši nájmu 

v uvedených bytech pouze 

o míru inflace a problémy 

promítající se 

do hospodaření města 

budou pokračovat až 

do roku 2028. 

2 

 

Žádné nové náklady  

 

 

Je třeba přijmout nová právní 

předpis 

Žádná rizika 
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Var. Celkové náklady Celkové přínosy Hlavní rizika 

 

B.2. Náklady státu respektive SFRB 
Úprava nevytvoří žádné náklady. 

 

B.3. Přínosy 

Město Kolín bude v rámci uvedených bytů při stanovování výše nájmu postupovat v souladu 

s Občanským zákoníkem. Přínosem bude zlepšení hospodaření města, snížené nájemné bude určeno 

pro sociálně potřebné, dotace tedy nebudou omezovat zvýšení nájemného osobám, které nejsou 

sociálně potřebné. Sociální nájemné v obecním bytovém fondu bude určeno pouze pro cílovou skupinu, 

která je i na mezinárodní úrovni shledána jako potřebná. 

 

B.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

B.4.1. Dopady do jednotlivých oblastí 
 
Při identifikaci dotčených oblastí a subjektů byla dodržována níže uvedená pravidla: 

Rozlišuje se, zda se jedná o pozitivní (P), spíše pozitivní (SP), negativní (N), spíše negativní (SN) dopad 
a bez dopadu (BD) 
 

 

Tab. 6: Dopady do jednotlivých oblastí 

 

Oblasti/varianty 

Varianty 

1.  
 

2. 

 

Trh práce BD BD 

Trh s byty BD BD 

Vlastnická práva N P 

Životní prostředí BD BD 

Lidské zdraví BD BD 

Mezinárodní závazky v oblasti lidských 

práv a LZPS 
BD BD 

Spravedlnost N P 

Sociální systém BD P 

Veřejné finance N P 

Udržitelný rozvoj N P 

Regionální rozvoj N P 

 

 

B.4.2. Vyhodnocení variant 

 

Náklady a přínosy jednotlivých variant řešení jsou rozděleny dle dotčených subjektů.  

Zvolený interval pro hodnocení: žádné 0, nízké ±1, střední ±2, významné ±3,  

Součtem takto oceněných nákladů a přínosů v jednotlivých variantách určíme, která varianta je 

z pohledu zpracovatele nejvýhodnější.  
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Rab. 7: Vyhodnocení variant dle nákladů a přínosů 

 

Varianty Náklady/Přínosy 

Cílová 
skupina 
podpory 
(obec) 

Stát 
Komerční 

trh 
Výsledek 

Součet 
výsledků 

Pořadí 

1 
Náklady -2 0 0 -2 

-4 2 
Přínosy -2 0 0 -2 

2 
Náklady 0 0 0 0 

3 1 
Přínosy 3 0 0 3 

 

Varianta 1 

Dopady na cílovou skupinu: 

Náklady: nízké  

Přínosy: nízké  

Dopady na stát: 

Náklady: nízké  

Přínosy: nízké  

Dopady na komerční trh: 

Náklady: žádné  

Přínosy: žádné  

 

Varianta 2 

Dopady na cílovou skupinu: 

Náklady: žádné 

Přínosy: vysoké 

Dopady na stát: 

Náklady: žádné 

Přínosy: žádné 

Dopady na komerční trh: 

Náklady: žádné 

Přínosy: žádné 

 

B.5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s akty práva Evropské unie 
 

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.  

Předložený návrh nezapracovává právo EU.  

Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie.  

B.6. Zhodnocení protikorupčních rizik (CIA) 
 

1. Přiměřenost: právní úprava je nezbytná z důvodu změny podmínek, již zrušeného nařízení vlády, 
a nelze zvolit jinou alternativu změny úpravy nájemného, než je přijetí nového nařízení vlády.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBSKALVVD)



9 
 

2. Jednoznačnost: obsah právní úpravy a procesní postupy jsou vymezeny a stanoveny 
jednoznačně.  

 
 

3. Standardnost: navrhovaná úprava je v souladu se známou dobrou praxí, neobsahuje odchylky 
od stávajících postupů a používá osvědčené kontrolní mechanismy.  

 
4. Motivace ke korupci v regulované oblasti: jedná se o zvyšování nájemného uplatňované shodně 

ve všech bytech, úprava je tedy bez motivace ke korupci.   
 

5. Rozhodovací pravomoc: je zřejmé, jaký orgán je příslušný v dané věci rozhodovat a je dostatečně 
nezávislý. 

 
6. Kontrolovatelnost rozhodování: proces rozhodování je zaměřen pouze na zvýšení nájemného, 

nájemné bude možné zvyšovat ve všech bytových jednotkách.  
 

7. Odpovědnost: odpovědnost jednotlivých osob vstupujících do procesu poskytování kontroly 
na straně poskytovatele podpory je dána vnitřním předpisem.  

8. Opravné prostředky: opravné prostředky proti zvyšování nájemného lze podávat. 
   

9. Transparentnost: zvýšení nájemného musí být doloženo jednoznačnými účetními doklady a 
prokázáním dané výše inflace. 

 

C. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Podle vyhodnocení nákladů a přínosů a rizik u jednotlivých variant vychází nejlépe varianta 2.  

K realizaci je doporučována varianta 2. 

D. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Náklady implementace související se zaváděním nového produktu vzniknou pouze SFPI a budou 

nevýznamné – sepsání dodatku k původní smlouvě.   

 

Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné nové úkoly pro obce či kraje.  

D.1. Vynucování 
Varianta 1 – nevyžaduje žádný nový předpis. 

Varianta 2 – vyžaduje přijetí nového nařízení vlády. 

E. Přezkum účinnosti regulace 
 

Účinnost předloženého návrhu nařízení vlády bude ověřována v praxi na základě pravidelně 
prováděných kontrol Státním fondem podpory investic, a to po dobu trvání dvacetileté vázací lhůty ve 
prospěch Státního fondu podpory investic, tedy do roku 2025. 

F. Konzultace a zdroje dat 
 

 Státní fond podpory investic; 

 Město Kolín; 
 Toyota Peugeot Citroën Automobile v Kolíně (TPCA), Česká republika. 
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G. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

RNDr. Jiří Klíma 

ředitel, odbor politiky bydlení 

Ministerstvo pro místní rozvoj  

tel: +420 234 154 398 

e-mail: Jiri.Klima@mmr.cz 
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